
مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . (( ستجدون آخرين يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ... ))تتمة فوائد اآلية: 

ومــن  أنــه جيــوز أن يقاتــل أمثــال هــؤالء أذا مل يعتزلــوا املســلمني أي مل يكفــوا عــنهم يلقــوا إلــيهم الســلم يعــين الســالم .

وهنـاك يف اآليـة  (( فخـذوهم واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم ))فوائدها: حسن البالغة بالغة القرآن حيث قال هنا: 

ومـن  ألن اخـتالف األلفـاظ يـؤدي إىل النشـاط ، واتفاقهـا يـؤدي إىل امللـل غالبـا . (( حيث وجـدتموهم ))األوىل: 

لطانا مبينـا أي سـلطة شـرعية ورمبـا أيضـا سـلطة قدريـة فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل للمؤمنني على هؤالء سـ

 (( مـا كـان ))اإلعراب  . (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ... ))تفسري اآلية:  مبينة أي ظاهرة بينة .

على أنه مؤول باملصدر أي مـا كـان ملـؤمن قتـل مـؤمن  (( أن يقتل ))وامسه  (( لمؤمن ))فعل ناقص منفي ، وخربه 

حيتمل أن تكون صفة ملوصـوف حمـذوف أي إال قـتال خطئـا  (( خطئا )) خطئا ؛ وأما إال فهي أداة استثناء ، و إال

أي اعمـل دروعـا سـابغات ، فحـذف املوصـوف مـع بقـاء الصـفة كثـري يف  (( أن اعمـل سـابغات ))، كقوله تعـاىل: 

واملــؤمن هــو  ن أن يقتــل مؤمنــا إال خطئــا ))(( مــا كــان لمــؤميقــول اهللا عزوجــل:  اللغــة العربيــة ويف القــرآن الكــرمي .

الـــذي اســـتقر اإلميـــان يف قلبـــه ، واإلميـــان شـــرعا أخـــص مـــن اإلميـــان لغـــة إذ أن اإلميـــان شـــرعا فهـــو اإلقـــرار بالقلـــب 

(( مـن يقتـل املتضمن للقبول واإلذعان أي قبول اخلرب والطلب واإلذعـان بـذلك واالنقيـاد وعـدم اسـتكبار ؛ وقولـه: 

اب الروح بأي وسـيلة كـان سـواء بالسـيف أو بالسـهم أو بـاإلحراق أو بـاإلغراق أو بـأي نـوع مـن القتل هو إسح ))

يعــين أنـه ال ميكنــه أن يقتلـه خاطئــا بــل خمطئـا ؛ والفــرق بـني اخلــاطئ واملخطــئ   (( إال خطئــا ))أنـواع القتــل ؛ وقولـه: 

؛ ويكــون اخلطــأ إمــا بالقصــد وإمــا أن اخلــاطئ مــن ارتكــب اخلطــأ عمــدا واملخطــئ مــن ارتكبــه بغــري عمــد بغــري قصــد 

باآللة ؛ أمـا اخلطـأ بالقصـد فمثـل أن يرمـي صـيدا رميـة قاتلـة فيصـيب إنسـانا مل يقتلـه ، هـذا خطـأ مبـاذا ؟ بالقصـد ؛ 

واخلطأ باآلهلة مثل أن يضربه عمدا بسوط ال يقتل مثلـه غالبـا ، فهـذا خطـأ يف اآللـة ألنـه مل يظـن أـا تقتلـه ؛ وهلـذا 

قتلــه ، عصــا يــؤدب ــا اإلنســان عــادة ولكــن قــدر اهللا عزوجــل أن تســري هــذه اجلنايــة حــىت ميــوت مل يكــن قاصــدا ل

مـن  (( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبـة مؤمنـة وديـة مسـلمة إلـى أهلـه إال أن يصـدقوا ))مث قال:  املضروب .

هـــذه جـــواب الشـــرط ، وقرنـــت بالفـــاء ألـــا مجلـــة امسيـــة  (( فتحريـــر ))و  (( قتـــل ))هـــذه شـــرطية ، وفعـــل الشـــرط 

وكلمـة حتريــر مبتـداء واخلــرب حمــذوف والتقـدير: فعليــه حتريــر رقبـة ؛ وحتريــر الشــيء هـو ختليصــه واملــراد مـن هــذا التحريــر 

بـل مـن حتــرره  ا مـن اهلــالك ؛ وهلـذا ال يعتـرب مــن أنقـض شخصـا حمـررا لــههختلـيص الرقبـة مـن الــرق خاصـة ، ال ختليصـ

؛ واملـراد بالرقبـة هنـا الـنفس كاملـة ؛ لكـن يعـرب بالرقبـة عنهـا ألن اجلسـد ال ميكـن أن  ن الرق وختلصه منه فهو احملررم

ــة ))يقــوم بــدون رقبــة وهلــذا إذا قطعــت رقبتــه هلــك ؛ وقولــه تعــاىل:  املــراد باإلميــان هنــا مــا يشــمل اإلســالم  (( مؤمن

معطوفــة علــى  (( وديــة ))مطلــق اإلميـان ؛ وهلــذا لــو أعتــق فاسـقا ألجزئــه ولـيس املــراد بــاملراد اإلميــان املطلـق بــل املــراد 



بالبنـاء للمفعـول  (( مسـلمة ))حترير يعين وعليه دية مسلمة إىل أهلها ، ومل يبني اهللا عزوجـل مـن يسـلمها بـل قـال: 

 أن يصــدقوا أي يعــين وعليــه ديــة مســلمة إىل أهلــه إال (( ديــة ))مســتثىن مــن قولــه:  (( إال أن يصــدقوا ))؛ وقولــه: 

يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاط أو العفو عنها فتسقط ؛ واملراد بالتصدق هنا ؟ املراد العفو واإلسـقاط 

أصــلها إال أن يتصــدقوا ؛ ولكــن أدغمــت التــاء  (( إال أن يصــدقوا ))؛ ألنــه لــيس املــراد بــذل بــل إســقاط ؛ وقولــه: 

ن مـن قـوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن فتحريـر رقبـة مؤمنـة )) (( فـإن كـان (( فـإن كـابالصاد فصار إال أن يصدقوا ؛ 

مجلــة يف موضــع نصــب علــى احلــال مــن  (( وهــو مــؤمن ))الضــمري يعــود علــى املقتــول وهــو اســم كــان ، وقولــه:  ))

ــة ))يعــين واحلــال أنــه مــؤمن  (( كــان ))الضــمري املســترت لقولــه:  ــة مؤمن أي فعلــى القاتــل حتريــر رقبــة  (( فتحريــر رقب

(( وإن كــان مـن قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق فديــة منـة ؛ وعليــه يكـون املبتــداء واخلــرب حمـذوف ، التقــدير: فعليــه ؛ مؤ 

(( مـن قـوم املضـري يعـود علـى مـن ؟ علـى املقتـول ،  (( إن كان ))يقول:  مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ))

مبنزلــة احلبــل يوثــق بــه املأســور إذ أن العهــد ربــاط بــني أي العهــد ، ومســي العهــد ميثاقــا ألنــه  بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ))

(( مــن قــوم بيــنكم وبيــنهم ... أحــدمها علــى اآلخــر وال يعتــدي أحــدمها علــى اآلخــر ؛ وقولــه: املتعاهــدين حبيــث ال 

ــاق )) أي  (( فديــة مســلمة إال أهلــه ))هــل هــم كفــار أو مســلمون ؟ كفــار ؛ ألن املــؤمنني ذكــروا يف األول ؛  ميث

أي أهـــل املقتـــول ؛ ومـــن املـــراد باألهـــل يف املوضـــعني ؟ املـــراد  (( ديـــة مســـلمة إلـــى أهلـــه ))علـــى القاتـــل فعليـــه أي 

 (( وتحريـر رقبـة مؤمنـة ))باألهل الورثة ؛ ألن الورثـة هـم الـذين يرثـون مـا خلفـه امليـت والديـة مـن خملفـات امليـت ؛ 

مـن مل جيـد أيـش ؟ الديـة ؟ ال  هرين متتـابعين ))(( فمن لم يجد فصيام شـنقول فيها كما قلنا يف األوىل ؛ وقوله: 

(( ، مــن مل جيــد الرقبــة ؛ إمــا أن تكــون الرقــاب معدومــة وإمــا أن يكــون مثنهــا معــدوما ؛ وهلــذا جــاء يف اآليــة الكرميــة: 

(( فصـــيام ومل يـــذكر املفعـــول ليكـــون ذلـــك أمشـــل وأعـــم أي فمـــن مل جيـــد الرقبـــة أو مل جيـــد مثنهـــا  فمـــن لـــم يجـــد ))

؛ وعلــى هــذا فتكــون الصــيام مبتــداء واخلــرب حمــذوف ، والتقــدير: فعليــه صــيام أي فعليــه صــيام  ابعين ))شــهرين متتــ

هـذه مصـدر لفعـل  (( توبـة مـن اهللا ))شهرين متتابعني ، يعين يتبع بعضهما بعضا حبيـث ال يبطـل بينهمـا ؛ وقولـه: 

حمــذوف أي يتــوب بــذلك توبــة إىل اهللا ، والتوبــة إىل اهللا هــي الرجــوع إليــه مــن معصــيته إىل طاعتــه ، وســيأيت أن هلــا 

أي أن مــا شــرعه اهللا مــن هــذه األحكــام هـي توبــة منــه علــى عبــد وإال لــو شــاء لشــق  (( مــن اهللا ))شـروطا ؛ وقولــه: 

كــان هــذه فعــل ماضــي ناصــب ،   (( وكــان اهللا عليمــا حكيمــا ))، علينـا وكــان الواجــب بقتــل خطــأ أكــرب مــن ذلــك 

خــرب ثــاين ، وال يصــح أن يكــون صــفة؛ ألن الضــمري (( حكيمــا )) خربهــا ، و  (( عليمــا )) ولفــظ اجلاللــة امسهــا و

علــى أــا خــرب ثــان  ؛ والعلــم إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه يوصــف إليــه ؛ وعلــى هــذا فيتعــني . ال يوصــف وال 



ازمـا ، هـذا علـم ؛ فـإذا أدركـت مـثال أن هـذه ورقـة مسـي هـذا علمـا ألين أدركتهـا علـى مـا هـي عليهـا إدراكـا إدراكـا ج

جازمــا ، وإذا قلــت: يــرتجح عنــدي أــا ورقــة ، فهــذا لــيس بعلــم ألنــه لــيس جازمــا ؛ وإذا قلــت: ال أدري مــا هــي ، 

من احلكم من اإلحكـام ، فهـو حكـيم مبعـىن  احلكيم فاحلكيم مأخوذة ؛ وأما فهذا أيضا ليس بعلم ؛ ألنين مل أدركه

حاكم ومبعىن حمكم ، فاحلاكم بني عباده واحلاكم على عباده هو اهللا ؛ وتأمـل كيـف قلـت احلـاكم علـى عبـاده وبـني 

عباده ؛ احلاكم بني عبـاده يعـين فصـل النـزاع بيـنهم ، واحلـاكم علـيهم يعـين الـذي لـه احلكـم علـى العبـاد حيكـم فـيهم 

أيضا مشتق مـن احلكمـة ، واحلكمـة قـال العلمـاء: هـي وضـع الشـيء يف موضـعه الالئـق بـه ؛ فيكـون مبا شاء ، وهو 

كمــة نوعـان أيضـا وإذا ضــربت اثنـني بـاثنني صــار امسـه احلكـم مشــتمال علـى حكـم وإحكــام ؛ واحلكـم نوعـان ، واحل

من أن يقتـل مؤمنـا إال خطئـا ... (( وما كـان لمـؤ فوائد اآليـة:  احلاصل أربعة وسيأيت إن شاء اهللا يف بيان الفوائد .

(( ومـا كـان لمـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إال خطئـا من فوائدها: امتناع قتل املـؤمن للمـؤمن عمـدا ؛ يؤخـذ مـن قولـه:  ))

وإذا جاءت ما كـان ، أو مل يكـن ، أو ال ينبغـي ، أو مـا ينبغـي ، فإـا تفيـد االمتنـاع ؛ ولكـن هـل هـذا االمتنـاع  ))

ر أنه شـرعي بـل يتعـني ؛ ألنـه قـدرا ميكـن أن يقتلـه عمـدا ال خطئـا ؛ فـإذا شـرعا ال ميكـن ؛ شرعي أو قدري ؟ الظاه

، نقـول هــذا وهلـذا يعتـرب مـن قتـل املــؤمن خطئـا يعتـرب نـاقص اإلميــان جـدا حـىت يصـح إن يصـح أن ننفــي عنـه اإلميـان 

 بة ذات شـرف يرفـع النـاس إليـه ليس مبؤمن أي ليس مبؤمن كامل اإلميان ألنه إذا كانت السرقة ال ينتهب اإلنسان

ومـن فوائـدها: أن املـؤمن قـد يقتـل غـري املـؤمن عمـدا ؛  أبصارهم حني يرفعها وهو مؤمن ، فمـا بالـك يف مـن يقتـل .

ولكن هل هـذا جـائز ؟ اجلـواب: ال ، فيـه تفصـيل: إن كـان حماربـا فقتلـه جـائز ، مث قـد  (( أن يقتل مؤمنا ))لقوله: 

تقتضيه احلال ؛ وإن كان معاهـدا أو مسـتأمنا أو ذميـا فقتلـه حـرام ، نقـول مـا كـان  جيب أو ال جيب على حسب ما

ومن فوائدها: حكمة الشرع حني فـرق بـني اخلطـأ والعمـد ؛ ألن اخلطـأ ال يقـع عـن قصـد والعمـد يقـع  له أن يقتله .

و ال هـــذه عـــن قصـــد ؛ فـــاملخطئ أهـــل للمســـامح والعامـــد لـــيس أهـــال لـــه ؛ وهـــذا الشـــك مـــن احلكمـــة للشـــرع ، ولـــ

(( ومـن فوائـدها: تقسـيم القتـل إىل خطـأ وغـري خطـأ ؛ ألن اسـتثناءه يف قولـه:  احلكمة الستوى العامد و املخطـئ .

ومــن فوائــدها: أن  يــدل علــى أن هنــاك عمــدا ، وهــو كــذلك وســيأيت ذكــر العمــد يف اآليــة الــيت بعــدها . إال خطــأ ))

: ئني؛ األول: العتـق ؛ والثـاين: الديـة ؛ يؤخـذ مـن قولـهقتل اخلطأ بنوعني على حسـب مـا فسـرنا مـن قبـل يوجـب شـي

فــإن قيــل: ومــن قتــل غــري مــؤمن فمــاذا يلزمــه ؟ نقــول إن اهللا قــد بينــه  (( فتحريــر مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه ))

ألنه صار كفـارة هلـذا الـذنب وهـو قتـل املـؤمن ،  ومن فوائدها: فضيلة العتق وعلو منزلته ؛ فيما بعد يف نفس اآلية .

ومـن فوائـدها: نظـر الشـريعة إىل حتريـر الرقـاب مـن  وهذا يـدل علـى فضـيلته وعلـو مرتبتـه ، وأنـه هـام ؛ وهـو كـذلك .

ويتفرع علـى هـذه الفائـدة: الـرد علـى مـن أنكـر علـى املسـلمني االسـرتقاق ؛ فيقـال إن االسـرتقاق جـاء نتيجـة  الرقة .



ومـن فوائـدها: اشـرتاط اإلميـان يف عتـق الرقبـة يف  ري ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثـرية علـى التحريـر .ألمر ضرو 

؛ وهـــل يلحـــق بـــذلك كـــل رقبـــة كانـــت كفـــارة ملعصـــية ؟ يف هـــذا  (( فتحريـــر رقبـــة مؤمنـــة ))؛ لقولـــه تعـــاىل:  القتـــل

(( ففــي قولــه تعــاىل يف كفــارة اليمــني: للعلمــاء قــوالن ؛ فمــنهم مــن قــال باشــرتاط اإلميــان لكــل رقبــة أعتقــت كفــارة ، 

الرقبــة هنــا مطلقــة فهــل  إطعــام عشــرة مســاكين مــن أوســط مــا تطعمــون أهلــيهم أو كســوتهم أو تحريــر رقبــة ))

يشرتط فيها اإلميان ؟ يرى بعض أهل العلم إنه يشرتط ، وذهب آخـرون إنـه ال يشـرتط ؛ وهـذا مبـين علـى ختصـيص 

ق الســبب واحلكــم فإنــه خيصــص ، وإن اختلــف احلكــم فإنــه ال خيصــص مــع الــنص بــنص آخــر وقــد بينــا أنــه إذا اتفــ

اتفاق السبب ؛ وإن اتفق احلكم مـع اخـتالف السـبب فـأكثر العلمـاء علـى أنـه خيصـص ، فالسـبب يف ... هنـا هـو 

القتــل ، ويف كفــارة اليمــني هــو احللــف ، فالســبب خمتلــف لكــن احلكــم واحــد وهــو حتريــر الرقبــة ، وأكثــر العلمــاء أنــه 

ومـن فوائـدها: جـواز ... الـذكر واألنثـى يف كفـارة القتـل ؛  قيد املطلق يف كفارة اليمني على املقيد يف كفارة القتـل .ي

ومــن فوائــدها: أنــه لــو   يقــل: ذكــر وال أنثــى ، فيكــون مطلقــا .مل (( تحريــر رقبــة ))مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن اإلطــالق 

ومــن فوائــدها: تعظــيم القتــل ؛ وهلــذا  جيزئــه يف كفــارة القتــل .أعتــق رقبــة كــافرة مثــل أن يعتــق عبــدا ال يصــلي فإنــه ال 

( رفـــع ألمتـــي أوجـــب اهللا فيـــه الكفـــارة مـــع أن القاعـــدة الشـــرعية أن املخطـــئ ال كفـــارة عليـــه وأنـــه مرفـــوع عنـــه القلـــم 

ــه ) لكــن تعظيمــا لشــأن القتــل صــار الــذي يصــدر منــه القتــل ولــو خمطئــا عليــه  الخطــأ والنســيان ومــا اســتكره علي

ومـــن فوائـــدها: أن مـــن أعتـــق رقبـــة غـــري مؤمنـــة فإنـــه ال جتزئـــه ؛ وهـــل يشـــرتط يف هـــذه الرقبـــة الســـالمة مـــن  رة .الكفـــا

العيـوب اجلســدية ؟ كمــا اشــرتطت الســالمة مـن العيــب الشــرعي ؟ يف هــذا خــالف فـريى بعــض العلمــاء أنــه البــد أن 

ضـارة بالعمـل يـؤدي إىل أن يكـون عالـة تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل ؛ ألن إعتاق من فيه عيـوب 

فعلى القـول باشـرتاط السـالمة ال جيـزئ ؛ وعلـى  عبد على املشكلة ، فمثال لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو

بعــدم االشــرتاط جيــزئ ؛ وأكثــر العلمــاء فيمــا أظــن علــى أنــه يشــرتط أن يكــون ســليما مــن العيــوب الضــارة يف  القــول

ومــن فوائــدها: وجـوب الديــة يف قتــل  ا العبــد يوجـب أن يكــون العبــد عالـة علــى الغـري .العمـل ؛ ألن إعتــاق مثـل هــذ

ومــن فوائــدها: جيــب علــى مــن وجبــت عليــه الديــة أن يرســلها إىل  . (( وديــة مســلمة إلــى أهلهــا ))اخلطــأ ؛ لقولــه: 

بــني العلمــاء ؛ ؛ وهــل تؤجــل أو هــي علــى الفــور ؟ يف هــذا اخــتالف  (( مســلمة إلــى أهلــه ))أهــل امليــت ؛ لقولــه: 

منهم من قال: إا ال تؤجل إال إذا رأى حـاكم أن يف تأجيلهـا مصـلحة ؛ ألن األصـل يف وجـود الـدين قضـائه علـى 

وهــل الديــة واجبــة علــى القاتــل بأصــالة وعلــى  الفــور ، فــإذا رأى احلــاكم التأجيــل أجلهــا ... يؤجــل ثــالث ســنني .

ال ؟ يف هــذا اخــتالف أيضــا ، فمــن العلمــاء مــن يقــول: إــا واجبــة العاقلــة بالتبعيــة ؟ أو هــي واجبــة علــى العاقلــة أصــ

(( وال تـزر وازرة على القاتـل باألصـالة وعلـى غـريه بـالتبع ؛ ألن القاتـل هـو املباشـر يف القتـل ، وقـد قـال اهللا تعـاىل: 



قتـل خطـأ عنـده وحتميل العاقلة إمنا هو من أجل إعانته ومساعدته ؛ فإذا قدرنا أن هـذا الرجـل الـذي  وزر أخرى ))

ماليني الدراهم والعاقلة أحواله ماشي فإنه قـد ال يكـون مـن احلكمـة أن حنمـل العاقلـة ونضـيق عليهـا يف معيشـتها مث 

نــدى هــذا القاتــل الــذي وقعــت اجلرميــة منــه مــع غنــاه وكثــرة مالــه ؛ ومــن العلمــاء مــن يقــول: هــي واجبــة علــى العاقلــة 

حـىت وإن كـان مـن أغـىن النـاس والعاقلـة فقـراء فإنـه ال يلـزم بـدفع شـيء  باألصالة ؛ وعلـى هـذا فـال يلـزم القاتـل شـيء

مـن الديـة ألـا واجبـة علـى العاقلـة ؛ والظـاهر يل أن نقـول بـالقول الوسـط ، إذا كـان عنـد العاقلـة قـدرة ألزمنـاه مبعـىن 

بعض ظهـريا ؛ وأمـا إذا كـان أن العاقلة ذات غنا واسعة فإننا نلزمها ملا فيها من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضـهم بـ

  طيعون حتمل الدية إال بكلفة ومشقة وبفقد بعض احلوائج والقاتل غين فإننا نلزمه ألنه هو األصل .العاقلة ال يست

مـن اإلبـل لألنثـى احلـرة  فإن قال قائل: ما هي الدية ؟ قلنا: قد بينتها السنة: مائـة مـن اإلبـل للـذكر احلـر ، ومخسـون

؛ وهــذا هــو القــول الصــحيح ، أن اإلبــل هــي األصــل يف الديــة ؛ وأمــا البقــر و الغــنم والــذهب والفضــة واحللــل فإــا 

ومن فوائد اآليـة الكرميـة: أن الديـة تسـلم إىل أهـل  أقوام يعين فإا قيم وإال فاألصل هو اإلبل ، هذا هو الصحيح .

ومــن فوائــدها: أن العفــو مــن الديــة مــن الصــدقة ؛  فمــن أهلــه ؟ أهلــه هــم الورثــة . لــه ))(( إلــى أهاملقتــول ؛ لقولــه: 

واإلبـراء أن يـربئ اإلنسـان شخصـا مـدينا مـن الـدين ويسـقطه  إعطـاء وإمـا إبـراء ؛ فاإلعطـاء . وذلك أن الصـدقة إمـا

لـه ديـن علـى فقـري فـأبرأ الفقـري عنه ؛ لكن هذا ال جيزئ يف الزكاة عن زكاة العني يعين لو كان على إنسان زكاة وكان 

مـن فوائـدها: جـواز العفـو عـن  من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك ال جيزئ أي ال جيزئ الدين عن زكـاة العـني .

فـإن مل  (( فمـن عفـا وأصـلح فـأجره علـى اهللا ))اجلاين ؛ ولكـن هـذا مقيـد مبـا إذا كـان يف العفـو إصـالح ؛ لقولـه: 

أوىل ؛ بـــل قـــد جيـــب األخـــذ بـــاحلق وتـــرك العفـــو ؛ ألن اإلصـــالح أهـــم مـــن املصـــلحة  يكـــن فيـــه إصـــالح فـــرتك العفـــو

اخلاصــة ، العفــو عــن الديــة مصــلحة خاصــة لكــن إصــالح مصــلحة عامــة ؛ فــإذا كــان هــذا الــذي قتــل خطئــا رجــال 

  لعفو .متهورا لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو من هذا ليس من اإلصالح فال ينبغي ا

ومــن فوائــدها: أن قتــل املعاهــد حــرام ؛ ووجــه الداللــة أن اهللا أوجــب يف قتــل مــن بيننــا وبيــنهم ميثــاق أوجــب الديــة 

ــنكم ومــن فوائــدها: أن ديــة الكــافر املعاهــد ليســت كديــة املســلم ؛ ألنــه قــال:  والكفــارة . (( وإن كــان مــن قــوم بي

النكــرة تـــدل علــى أن الثانيـــة غــري األول كمـــا يف قولـــه  فـــظالكلمــة بلوهـــذه نكــرة ، وإعـــادة  وبيــنهم ميثـــاق فديــة ))

قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا " لـن يغلـب عسـر يسـرين  العسر يسـرا )) (( فإن مع العسر يسرا إن معتعاىل: 

" ولــو كانــت ديــة معاهــد كديــة املــؤمن لقــال: فالديــة مســلمة إىل أهلــه ، فالديــة يعــين الــيت ســبقت ؛ ولكــن هــذه ديــة 

ن قال قائـل: فمـا هـي إذا ؟ نقـول: اختلـف فيهـا العلمـاء ؛ فمـنهم مـن قـال: إن ديتـه ثلـث ديـة املسـلم ؛ فإ أخرى .

ومنهم من قال: إن ديته نصف دية املسلم ؛ وهذا هـو الصـحيح ، فمـثال إذا كانـت ديـة املسـلم مائـة بعـري فديـة مـن 



ئــدها: احــرتام الـــدين اإلســالمي للعهـــود ومـــن فوا بيننــا وبيــنهم ميثـــاق مــن الكتـــابيني مخســون بعــريا ، هـــذا النصــف .

ومــن فوائــدها: وجــوب  واملواثيــق ؛ ولــذلك مل حيــذر حــق املعاهــد الــذي بيننــا وبينــه ميثــاق بــل أوجــب الديــة ألهلــه .

(( فديــة مســلمة إلــى أهلــه وتحريــر الكفــارة يف قتــل مــن بيننــا وبينــه ميثــاق وإن كــانوا غــري مســلمني ؛ لقولــه تعــاىل: 

فوائـــدها: وجـــوب إيصـــال الديـــة إىل مســـتحقيها ؛ فلـــو قـــال: ديتـــك عنـــدي يف البيـــت إيـــت  ومـــن . رقبـــة مؤمنـــة ))

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن  فخــذها ، فإنــه ال يلزمــه ؛ ألنــه البــد أن يســلمها مــن وجبــت عليــه إىل مــن هــي لــه .

مـن جتـب ؟ جتـب علـى فعلـى (( مسـلمة )) الدية يف اخلطأ ال جتب على القاتل ؛ ألنه مل يقل: يسلمها ؛ بل قال: 

العاقلــة وهــم ذكــور العصــبة األغنيــاء ، وجيتهــد اإلمــام أو القاضــي يف حتميــل كــل مــنهم مــا يناســب حالــه ، فــاألقرب 

أن ومـن فوائـدها:  لـيس عليـه شـيء ألنـه فقـري . ؟ حيمل أكثر من األبعد ، والغين حيمل أكثر من املتوسط ، والفقري

ومـــن  . (( فصـــيام شـــهرين متتـــابعين ))شـــهرين متتـــابعني ؛ لقولـــه تعـــاىل:  مـــن مل جيـــد الرقبـــة أو مثنهـــا فعليـــه صـــيام

كــذا ؟   ؛فوائــدها: أن مــن مل يســتطع الصــيام فــال شــيء عليــه ال عتــق رقبــة ألنــه ال يــدري وال صــيام ألنــه ال يســتطيع 

نعم ؛ وال إطعام ألنه مل يذكر يف اآلية ؛ وهلذا ملا أراد اهللا عزوجل أن يكـون اإلطعـام بـدال عـن الصـيام ذكـره كمـا يف 

فإن قال قائل: أفال يصح أن يقاس هـذا علـى الظهـار ؟ قلنـا: ال يصـح ، وذلـك الخـتالف السـبب  آيات الظهار .

؛ وبينهمــا فــرق فالظهــار مســاه اهللا  لكفــارة يف القتــل هــو القتــلفــإن ســبب الكفــارة يف الظهــار هــو الظهــار ، وســبب ا

ومــن فوائــدها: أن علــى  تعــاىل منكــرا مــن القــول وزورا وقتــل اخلطــأ مل يصــف اهللا تعــاىل فاعلــه مبــا يقتضــي قــبح فعلــه .

كيـف   وحينئـذ يـرد علـى ذلـك إشـكال وهـو (( توبـة مـن اهللا ))قاتل اخلطأ مع الكفارة أن يتـوب ؛ لقـول اهللا تعـاىل: 

جتب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ ؛ نقول: ألن اخلطأ قد يكون نتيجـة للتسـاهل يف عـدم التحـري ، مـثال: 

مـن اخلطــأ أن يرمـي صــيدا فيصـيب آدمــي ، نقــول هـذا الرجــل لـو أنــه تـأىن حــىت حتقــق األمـر لســلم مـن هــذا اخلطــأ ؛ 

ن اإلنســان قــد يقصــر يف بعــض األحيــان أوجــب اهللا فلــذلك ملــا كانــت النفــوس عظيمــة والعــدوان عليهــا عظيمــا وكــا

فإن قال قائل: وهل جتب الكفارة يف قتـل عمـد ؟ قلنـا: ال ، ال جتـب يف قتـل العمـد ؛ ألن  الكفارة وأوجب التوبة .

بــالعتق أو بالصــيام ؛ ومــن قــاس علــى اخلطــأ فقــد أخطــأ ، وذلــك للفــرق بــني اجلنايــة  قتــل العمــد أعظــم مــن أن يكفــر

... ؛ كــذلك العمــد الديــة يف مــال القاتــل مغلظــة اجلنايــة إن مقتضــى العمــد مقتضــى القاتــل واخلطــأ  وبــني مقتضــيات

ومــن فوائــدها:  واخلطـأ علــى عاقلتـه خمففــة أيضـا ؛ فــال ميكـن قيــاس هـذا علــى هـذا مــع اخـتالف الســبب واملقتضـى .

ون أن اهللا تعـــاىل يقـــرن بـــني العلـــيم إثبـــات امســـني مـــن أمســـاء اهللا ؛ أحـــدمها: العلـــيم ؛ والثـــاين: احلكـــيم ؛ وكمـــا تعلمـــ

واحلكيم يف مواضع كثرية ليبـني أن مـا حيكـم بـه سـبحانه تعـاىل مـن األحكـام الشـرعية واألحكـام الكونيـة فإنـه صـادر 

عن علم وحكمة ال عن جهل وسـفه ؛ وأصـل اخلطـأ يف احلكـم إمـا مـن اجلهـل وإمـا مـن السـفه ؛ فـإن كـان عـن غـري 



عن غري حكمة فهو من السفه ؛ وهلذا خيتم اهللا تعاىل اآليات الـيت تتضـمن أحكامـا علم فهو من اجلهل ، وإن كان 

إذا عفـا أهـل الديـة عنهـا فإن قـال قائـل:  . (( إن اهللا كان عليما حكيما ))خيتمها جل وعال كثريا ذين االمسني: 

عجـز اإلنسـان عـن خصـال فهل تسقط الكفارة ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن الكفارة هللا والدية حق لآلدمـي ؛ وكـذلك لـو 

الكفــارة يعــين عجــز عــن إعتــاق الرقبــة وعجــز عــن صــيام شــهرين متتــابعني فهــل تســقط الديــة ؟ اجلــواب: ال ؛ وذلــك 

 متعمـــدا مؤمنـــا يقتـــل (( ومـــنمث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  وجـــل . ألن الديـــة حـــق لآلدمـــي إذا ســـقط حـــق اهللا عـــز

هذه من أعظم اآليـات الـيت جـاءت  عظيما )) عذابا له وأعد ولعنه عليه اهللا وغضب فيها خالدا جهنم فجزآؤه

املــؤمن هنــا يــراد بــه املســلم يعــين يــراد بــه مــا هــو أعــم مــن  (( مــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا فجزائــه جهــنم ))يف الوعيــد 

 أي متعمـدا للقتـل أي قاصـدا لـه ، وال (( متعمـدا ))املؤمن ؛ فاملؤمن يشمل ناقص اإلميان وكامل اإلميـان ؛ وقولـه: 

يكون هذا إال بتعمـد الفعـل مبـا يقتـل غالبـا يعـين أن يتعمـد القتـل مبـا يقتـل غالبـا كالسـيف والرصـاص واحلجـر الكبـري 

والسم والسحر وما أشبه ذلك ؛ وعلى هذا فإذا مل يقصد الفعل فليس بعمد ، وإذا قصـده مبـا ال يقتـل غالبـا فلـيس 

لكـن بآلـة ال تقتـل غالبـا ؛ شبه عمد ألنـه تعمـد الفعـل  بعمد ؛ لكن األول يسمى خطئا ، والثاين يسمى شبه عمد

 ه جهـنم ))ؤ (( فجـزافسماه العلماء شبه عمد ؛ وقـد مـر علينـا أن اخلطـأ يكـون يف القصـد ويكـون باآللـة ؛ يقـول: 

وهــي  )) (( جهــنمأي عقوبتــه الــيت جيــازى ــا  )) هؤ جــزا(( ف(( ومــن يقتــل )) هــذه اجلملــة جــواب الشــرط لقولــه: 

اخللـود مبعـىن  (( خالـدا فيهـا ))، ومسيـت بـذلك لقعرهـا وظلمتهـا ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ ؛  اء النـاراسـم مـن أمسـ

(( خالـدين فيهـا )) املكث ؛ ولكن من نعمة اهللا أنه مل يقيد ذلك باألبد أو أنه مل يصف ذلك بأنه أبـدا بـل قـال: 

والغضـــب أبلـــغ مـــن العقوبـــة ؛ ألن اهللا إذا غضـــب فإنـــه ال يكلـــم مـــن غضـــب عليـــه وال  (( وغضـــب اهللا علـــيهم ))

أي ملـــا  (( فلمـــا آســفونا انتقمنـــا مــنهم ))يرمحــه كمــا يـــرحم غــريه وينــتقم منـــه مبــا يقتضــيه ذنبـــه ؛ لقــول اهللا تعــاىل: 

أعــده أي هيئــه ، ))  (( وأعــد لــه عــذابا عظيمــاأي طــرده وأبعــده عــن رمحتــه  (( ولعنــه ))أغضــبونا انتقمنــا مــنهم ؛ 

(( ومن يقتل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا وغضـب اهللا عليـه فوائد اآليـة:  العظيم . هيئه له العذاب

يف هذه اآلية الكرمية: دليل على أن قتل املؤمن عمدا من كبـائر الـذنوب ؛ لـورود  ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) .

ومـن فوائـدها: أنـه البـد مـن القصـد ؛ لقولـه:  لوعيد والعقوبة فهو من الكبائر .الوعيد عليه ؛ وكل ذنب رتب عليه ا

ولكن هل يشـرتط يف القصـد أن يعلـم أنـه مـؤمن ؟ أو إذا تعمـد أن يقتـل هـذا الرجـل وإن كـان يشـك  (( متعمدا ))

ل مـا ال جيـوز هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد ؟ هذه فيها خالف بني العلماء ؛ منهم مـن قـال: إنـه إذا تعمـد فعـ

وأصـاب مؤمنـا فهـو عمـد ، مثـل أن يرمـي معاهـدا ـ واملعاهـد ال جيـوز رميـه ـ فيصـيب مؤمنـا ؛ بـل قـالوا لـو رمـى بعـريا 

حيــرم عليــه رميهــا مث أصــاب إنســانا فإنــه يعتــرب عمــدا ؛ ولكــن الصــحيح يف هــذه املســألة أنــه إذا تعمــد قتــل شــخص 



تـل زيـدا فأصـاب عمـروا فهـذا عمـد ؛ لكـن لـو أراد أن يقتـل بعـريا فأصاب من كان مثله فهو عمد ؛ يعـين أراد أن يق

فأصاب رجـال فلـيس العمـد وذلـك لظهـور الفـرق بـني اآلدمـي وبـني البهيمـة ؛ وال ميكـن أن يقـال قصـد قتـل البهيمـة 

بقصـد قتـل املـؤمن ؛ فالصــواب يف هـذه املسـألة أن يقــال: العمـد يشـمل مــا إذا قصـد هـذا املــؤمن بعينـه أو قصـد مــن  

 ومن فوائدها: أن من قتل مؤمنا غري متعمد  ن يف وصفه من املؤمنني فإنه يعترب عمدا .كا

 


